Oznamy farnosti Nižné Ružbachy

Liturgický prehľad
Pondelok : Výročie posviacky Lateránskej baziliky - sviatok
Utorok : Sv. Leva Veľkého , pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda : Sv. Martina z Tours , biskupa - spomienka
Štvrtok : Sv. Jozafáta , biskupa a mučeníka - spomienka
Čas a úmysly sv.omší

Deň

Čas

Miesto

Úmysel

Pondelok 17:00

N.Ružbachy ++ z rod. Šidlovskej

Utorok

8:00

Lacková

Štvrtok

18:00

N.Ružbachy ++ Andrej , Mária , Ján a Anna Babjarčík

17:00

Lacková

Piatok

18:00

N.Ružbachy + Anna Romanová , 1.výročie

Sobota

7:30

N.Ružbachy ++ z rod. Bičušovej

Nedeľa

8:30

N.Ružbachy ++ z rod. Fiamčikovej

9:30

Lacková

++ Karol a Anna Krafčík a ich rodina

za rod. Jána a Marcely

za farníkov

Oznamy
Upratovanie kostola : N.Ružbachy Lacková - č.d.
Dodržujme hygienicke nariadenia(nosenie rúška ,dezinfekcia rúk).Sv.prijímanie sa podáva na ruku.
Všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných sv.omšiach platí od 1.10.2020 do odvolania.
Sledujme sv.omše cez TV, internet ,rozhlas.Sv.omše je možné sláviť verejne od 2.11.2020 limitovaný počet je 6 osôb , ktorí sa vedia preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testu na
ochorenie COVID-19 .Sv.omše ,sa u nás vo farnosti môžu zúčasniť iba tí , pre ktorých je slúžený
úmysel sv.omše ( počet 4 osoby ) .Úmysly sv.omší sú slúžené v poradí , ako boli zapísané.
Kto potrebuje pomoc kňaza , tak cez osobné stretnutie , alebo na t.č. 0905357466.
Kto by chcel prispieť na potreby farnosti ,môže aj cez bankový účet farnosti č.ú. :
SK3009000000000103863183 - Slovenská Sporiteľna, alebo osobne na farskom úrade.
Nakoľko je vydaný zákaz vychádzania , spovedanie a a návšteva chorých sa musí odložiť na
čas , kedy bude zákaz vychádzania ukončený.
Zbierka na seminár - bude sa konať na budúcu nedeľu 15.11.2020 , na tento účel môžu veriaci
prispieť aj osobitným spôsobom na číslo účtu : SK52 0900 0000 0001 0138 0460 , VS : 412
050889.

